
 

Sommarjobba hos oss!
Nu drar vi igång rekryteringen av våra viktiga 
sommarvikarier. Vi har meningsfulla jobb på äldre-
boenden samt inom hemtjänst, funktionsstöd 
och personlig assistans. Har du hjärtat på rätta 
stället, fyllt 18 år (när du börjar hos oss) och kan 
jobba en stor del av sommaren? Välkommen att 
söka på: harryda.se/sommarjobb

Ska du välja barnomsorg...
...och vill veta lite mer om vad kommunen 
erbjuder? Då är du välkommen att besöka våra 
förskolor och familjedaghem under vecka 3–5. 
Läs mer på: harryda.se/barnochutbildning

Öppet hus på Hulebäck 19 januari
Ska du välja gymnasium och missade våra öppet- 
hus-kvällar i november eller vill du kanske 
besöka oss igen? Varmt välkommen lördag  
19 januari kl 10–14. Vi bjuder på information, 
programbesök och fika.

Fixartjänst – nu från 70 år
Sätta fast halkskydd i trappan och spika fast 
sladdar som kan innebära snubbelrisk – det är 
exempel på småarbeten som fixaren hjälper till 
med för att förhindra fallolyckor. Servicen är 
kostnadsfri och vänder sig till dig som fyllt 70 år. 
Välkommen att kontakta fixare Mats Svensson,  
031-724 67 47, vardagar kl 8–9.

Härryda kommun har haft en politisk 
organisation där kommunstyrelsen har varit 
ansvarig nämnd för i stort sett all verksam-
het. I den nya organisationen landar ärenden 
inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid 
istället hos den nytillsatta välfärdsnämnden. 
En annan stor förändring är att de politiska 
beredningarna, där man formulerat mål till 
förvaltningen att jobba efter, är borttagna. 

– Den tidigare organisationen byggde på att 
politiken skulle vara långt bort från verksam-
heten och styra med ”mål om ett önskvärt upp-
nått tillstånd inom en till två mandatperioder”.
Samtidigt hade vi ”bara” kommunstyrelsen som 
skulle ansvara för all verksamhet. Människor 
som engagerar sig politiskt gör det för att man 
vill vara med och påverka i verkligheten och 

det arbetet ska vara meningsfullt. Den nya 
organisationen med två nämnder gör att fler 
politiker får vara närmare verksamheterna och 
påverka, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens 
ordförande (M).

Kommer invånarna att märka  
någon skillnad tror du? 
– Förhoppningsvis kommer kommunen att 
fungera ännu bättre för nu kan vi styra, följa upp 
och ta ansvar på ett tydligare sätt. Men generellt 
tror jag inte att invånarna bryr sig om vår 
organisation, utan förväntar sig en trygg, fram-
gångsrik kommun där saker och ting fungerar i 
till exempel skolan och omsorgen eller när det 
gäller vattenförsörjning och samhällsutveckling. 

Från årsskiftet har Härryda kommun en ny politisk organisation. 
– Den gör att vi politiker kommer närmare verksamheterna och 
kan styra, följa upp och ta ansvar på ett bättre sätt, säger Per 
Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).  

tForts. på sidan 4

Varsågod  
– vårens evenemangskalender

Vem är vem  
i kommunfullmäktige?

Teckensäcken
Lör 27 april kl 12Ann Westin

Fre 8 mars kl 19
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Sen kväll på kulturhuset
Fre 22 mars kl 16–19.30
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Lör 9 feb kl 13.30

Lördagscafé: Moving Big Band

Storbandet spelar gamla godingar som 

får det att svänga. Fri entré.

PLATS: Caféscenen

MEDARR: Studieförbundet Vuxenskolan

Vecka 7
Sportlov
Kom och träffa spelutvecklarna bakom 

Star Stable, pyssla fantasyhästar med 

DIY Batts & Jara mm. Mer info på

kultur.harryda.se.

Tors 28 feb kl 19

Välkommen 
– en pjäs av Allan Edwall

Vad händer med en familj när en okänd 

släkting fl yttar in? DUGAteatern.

BILJETTER: 80 kr, 40 kr under 26 år.

PLATS: Stora salen

MEDARR: Wendelsbergs 

folkhögskola 

Fre 8 mars kl 19

Ann Westin
”Livet är som en sten i skon – det 

skaver om man inte gör något åt 

det”. Med jävlar anamma och en 

humoristisk syn på livet inspirerar 

Ann Westin oss till att tro att inget 

är omöjligt. 

BILJETTER: 200 kr, 100 kr under 26 år.

PLATS: Stora salen 

MEDARR: ABF

Fre 15 mars kl 19

Don Quijote
Orättvisan i världen gör Don Quijote 

galen. Längs vägen kämpar han för 

rättvisan, mot skuggor och sina egna 

fantasier. Föreställning för barn och 

vuxna. Spelas på arabiska och textas 

till svenska. Från 6 år för arabiskta-

lande, från 10 år för svensktalande. 

50 min. Riksteatern. 

BILJETTER: 50 kr

PLATS: Stora salen

MEDARR: Bilda 

Mölnlycke kulturhus 
Januari – juni 2019

Lör 2 mars kl 13.30

Lördagscafé: Gethenian Suite

En musikalisk tolkning av Ursula le 

Guins bok ”Left Hand of Darkness”,

i gränslandet mellan kammarmusik, 

jazz och rymdpop. Fri entré. 

PLATS: Caféscenen

MEDARR: ABF, Kultur i Väst och MCV

Lör 9 mars kl 12

Tappa tand
En raffl ande berättelse om längtan 

efter att bli stor och framför allt – 

att få den där underbara gluggen 

mellan tänderna. Familjeföreställning 

4–8 år. 35 min. Molièreensemblen. 

BILJETTER: 50 kr

PLATS: Lilla salen

Lör 16 mars kl 9–10.30

Författarfrukost: 

Majgull Axelsson
Träffa en av Sveriges mest omtyckta 

författare, vars romaner ofta präglas 

av en solidaritet med samhällets svaga. 

Hennes senaste roman ”Ditt liv och 

mitt” är en omskakande berättelse 

om familjehemligheter, skuld och de 

som inte fi ck vara med när Sverige 

blev världsmästare i välfärd.

BILJETTER: 
150 kr inkl 

frukost, 
75 kr 
under 
26 år.
PLATS: 
Café-
scenen
MEDARR: 
NBV

Fre 22 mars kl 16–19.30

Sen kväll på kulturhuset

Kvällen inleds med vernissage tillsammans med konstnären 

Camilla Engman. Ta sedan ut svängarna och lär dig att dansa queer lindyhop! 

För att få dubbelt så roligt på dansgolvet, får du prova att både föra och följa. 

Kvällen avslutas med en konsert av swingkollektivet Cats & Dinosaurs som 

bjuder på en radikal dansfest! För alla åldrar. Fri entré.

Biblioterapeutisk bokcirkel

Vi läser en gemensam bok utifrån ett tema och 

pratar om den. För ökad självkännedom och personlig 

utveckling. Samtalsledare: Annika Hjertström, bibliotekarie, 

tillsammans med psykologen Åsa Gunnarsdotter. Utan kostnad. 

Tema: Sorg & förlust, tors 7 mars. Tema: Ensamhet, tors 11 april.

TID: kl 17-18.30 PLATS: Blå rummet ANMÄLAN OCH MER INFO: kultur.harryda.se

MEDARR: Studiefrämjandet

Vad händer med en familj när en okänd 

släkting fl yttar in? DUGAteatern.

BILJETTER

PLATS

MEDARR

folkhögskola 

Fre 8 mars kl 19

Ann Westin
”Livet är som en sten i skon – det 

skaver om man inte gör något åt 

det”. Med jävlar anamma och en 

humoristisk syn på livet inspirerar 

Ann Westin oss till att tro att inget 

är omöjligt. 

BILJETTER

PLATS: Stora salen 

BILJETTER: 
150 kr inkl 

frukost, 

scenen
MEDARR: 

Kvällen inleds med vernissage tillsammans med konstnären 

Camilla Engman. Ta sedan ut svängarna och lär dig att dansa queer lindyhop! 

Fre 25 jan kl 17

Invigning av 
Göteborg Film Festival!

Mingla under invigningsceremonin 

som direktsänds från Draken i 

Göteborg. Årets invigningsfi lm 

visas kl 18.15.

BILJETTER: 40 kr

PLATS: Stora salen

MEDARR: Göteborg Film Festival, 

Mölnlycke Filmstudio och 

Mölnlycke Bio

I dag kastas ungefär en tredjedel av 

all mat som produceras. Journalisten 

Andreas Jakobsson, från SVT:s 

”Maträddarna”, pratar om sin rep-

ortagebok ”Svinnlandet” och delar 

med sig av konkreta tips. Fri entré.

PLATS: Lilla salen

MEDARR: Studiefrämjandet

Lör 2 mars kl 13.30

Lördagscafé: Gethenian Suite

En musikalisk tolkning av Ursula le 

Guins bok ”Left Hand of Darkness”,

i gränslandet mellan kammarmusik, 

jazz och rymdpop. Fri entré. 

PLATS

MEDARR

Tis 26 feb kl 18

Föredrag: 
Svinnlandet
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Lör 23 feb kl 15

Sing-along: 
Mamma Mia 
here we go again
Sjung med i dina ABBA-favoriter 

från den senaste Mamma Mia-fi lmen.

BILJETTER: 160 kr

PLATS: Stora salen

MEDARR: Mölnlycke Bio

Ons 23 jan kl 18

Föredrag: 
Portionen under tian

Dietisten, bloggaren och snåljåpen 

Hanna Olvenmark visar fördelarna 

med att leva sparsamt. Aktuell med 

ny kokbok. Fri entré.

PLATS: Caféscenen

MEDARR: Studieförbundet Vuxenskolan

Sön 24 feb kl 16Sue Sergel trio

Fre 15 mars kl 15
Sagostund med drag

Tor 25 april kl 19Carl-Einar Häckner 

på turné
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Januari – juni 2019

Landvetters kulturhus och östra kommundelen  

Mån 21– lör 26 janFörintelsens minnesdag
Utställning om Anne Frank från Forum 

för levande historia. 
PLATS: Landvetters kulturhusLör 26 jan kl 12Klösiga katters klubb 

En svängig kattpjäs om problem som 

bara katter kan lösa. Familjeföreställning 

3–6 år. Mittiprickteatern.
BILJETTER: 50 kr PLATS: Landvetters kulturhus

Mån 28 jan kl 17–19 
Vernissage: Elevutställning 

Hulebäcksgymnasiets bild- och formlinje 

visar porträtt, sömnad, skulptur, fi lm 

och installationer. Utställningen pågår 

28/1–7/2. 

Ons 6 feb drop in kl 14.30–16.30

MakerspaceSkapa analogt och digitalt 
med Tellus. 9–13 år. 

PLATS: Landvetters kulturhusTor 7 feb kl 18JazzkvällArlene Corwin och Kent Anderson, 

piano och sång. Fri entré. 
PLATS: Landvetters kulturhusFre 8 feb kl 15TågresanTågsagor med pyssel. 3–5 år. 

ANMÄLAN: landvetterskulturhus

@harryda.sePLATS: Landvetters kulturhusVecka 7SportlovHåll utkik på kultur.harryda.se, 

facebook och instagram för mer info!

Mån 11 feb kl 13Star Stable har blivit bok
Möt Helena Dahlgren, aktuell 

med sin andra Star Stable-bok. 

Hästar, magi och äventyr! 9–13 år. 

  ANMÄLAN: landvetterskulturhus

   @harryda.se    PLATS: Landvetters kulturhus  Sön 24 feb kl 16 Sue Sergel Trio Bluesinspirerad amerikansk 
folkmusik. För biljetter och    

  hela stationens program 

  se hindasstation.se. 
    PLATS: Hindås stationOns 27 feb kl 18Leva på tvären Visföreställning med texter 

av Allan Edwall. Dugateatern.
PLATS: Rävlanda bibliotekOns 27 feb kl 18–19.30

Introduktion till släktforskning 
För dig som är nybörjare. 
Anmälan görs på 031-88 00 85.

PLATS: Hindås bibliotek
MEDARR: ABFLör 2 feb drop in kl 11–14 

Allas ateljé: Kartong, 
snören och pinnar – en förvandling!

Små och stora skapar sida vid sida tillsammans 

med konstnärer från Konstepidemin. 

KOSTNAD: 40 kr. Betalas på plats. 

PLATS: Ateljén, Landvetters kulturhus

Allas ateljé: Kartong, 
snören och pinnar – en förvandling!
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Ons 6 mars kl 18–20Sen kväll på bibblan Kvällsöppet med fi ka, föreläsning och musik: 
Kl 18 Göteborgskvinnorna som kämpade 

för rösträtt, arbete och ett bättre samhälle, 

professor Lisbeth Larsson (GU). 

Kl 19 Romsk musik med Krilja. 

PLATS: Landvetters kulturhus 
MEDARR: Folkuniversitetet 

Tis 12 och ons 13 feb drop in kl 10 –16
Wellpapp wonderland

Wellpapp, kreativitet och 
skaparglädje. Kom och bygg – stort och smått! 

PLATS: Samlingssalen, 
Landvetters kulturhus

Mån 18 feb–14 mars
Utställning: Elisabeth Ohlson Wallin

Fotografi er av en av Sverige främsta fotografer. 

Tema demokrati och människors lika värde. 

PLATS: Landvetters och Mölnlyckes kulturhus

Lör 23 feb kl 12Solen skiner – Biejvve bájttáMusikteater om samerna 
och deras land Sápmi, en värld 

där solen skiner på natten. 
Familjeföreställning 3–6 år. 
Med Elin Teilus. BILJETTER: 50 kr PLATS: Landvetters kulturhus

OO

Tor 28 feb kl 19Föreläsning: Elisabeth Ohlson Wallin

Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin berättar 

om sitt arbete och sina bilder. 

KOSTNAD: 80 kr PLATS: Landvetters kulturhus

MEDARR: NBV

Lör 2 mars och sön 3 mars
Imagine Sweden, musiktävling för unga

Unga musiker tävlar i den lokala uttagningen 

till Imagine Sweden. 
PLATS: Landvetters kulturhus MEDARR: Kultur Ungdom och ABF

Kvällsöppet med fi ka, föreläsning och musik: 
Kl 18 Göteborgskvinnorna som kämpade 

Ons 30 jan kl 19Författarmöte: Kalle Lind
Möt Kalle Lind, diversearbetare 

i kulturbranschen, nu aktuell med 

boken Snedtänkt.BILJETTER: 150 kr, 75 kr under 26 år. 

PLATS: Landvetters kulturhus 
MEDARR: NBV

Sön 27 jan kl 18Två och en fl ygel
David Bäck och Adama Cissokho. 

För biljetter och hela stationens 

program se hindasstation.se.
PLATS: Hindås station
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FOTO: OLA TORKELSSON

Januari 2019

Större politiskt inflytande  
med ny organisation 

Foto: Jan Kwarnmark

tema politikKommunfullmäktige sammanträder  
i Råda Rum i Mölnlycke.

Vecka 2 10–11 januari
Tor  Ost- och broccolisoppa, mjuk ostsmörgås.
Fre  Spagetti med köttfärssås.
Vecka 3 14–18 januari
Mån  Blodpudding/potatisbullar, lingon. 
Tis  Risgrynsgröt/vad köket har att erbjuda.
Ons  Fiskburgare med tillbehör.
Tor  Gulaschsoppa, gräddfil, mjukt bröd. 
Fre  Pasta med afrikansk kikärtssås.
Vecka 4 21–25 januari
Mån  Chili con carne med bulgur.
Tis  Korv Stroganoff med ris.
Ons  Fisk m frasigt täcke, potatis, örtagårdssås. 
Tor  Chicken Tikka Masala, bulgur/matkorn.
Fre  Pasta med ost- och skinksås.
Vecka 5 28 januari–1 februari
Mån  Pasta med stekt falukorv.
Tis  Kålpudding, sås, potatis, lingon.  
Ons  Stekt fisk, potatis, sås verte. 
Tor  Spenatsoppa med mjuk ostsmörgås.
Fre  Indiskkryddad kycklingfärs, pasta.
Vecka 6 4–7 februari
Mån  Ost- och broccolisås med pasta. 
Tis  Köttbullar/pannbiff, sås, potatis, lingon. 
Ons  Stekt sillflundra/makrill, potatismos, lingon. 
Tor  Kött- och grönsakssoppa, mjukt bröd.



Kommunfullmäktige 2019–2022

Per Vorberg
Landvetter

Patrik Linde  
Mölnlycke

Roland Jonsson  
Mölnlycke

Maria Kornevik Jakobsson 
Mölnlycke

Kerstin Sandberg 
Landvetter 

Jan-Inge Forsberg 
Mölnlycke

Brita Dermark  
Landvetter 

Calle Johansson  
Mölnlycke

David Dinsdale  
Mölnlycke

Patrik Nordgren  
Härryda 

Hans Larsson  
Mölnlycke

Mikael Hallén  
Landvetter 

Gunnar Häggström 
Mölnlycke 

Grim Pedersen  
Hindås 

Björn Magnusson 
Mölnlycke

Marcus Berggren 
Mölnlycke

Gun Wågsjö  
Mölnlycke 

Lennart Winqvist 
Landvetter

Patrik Strömstén 
Mölnlycke

Nina Sjöstedt  
Landvetter 

Anders Halldén  
Pixbo 

Rickard Rosengren 
Hällingsjö 

Oskar Sköld  
Mölnlycke

Mikael Johannison 
Landvetter 

Robert Langholz  
Härryda 

Ulrika Nordenstam 
Hällingsjö 

Evalotta Liljenzin  
Hällingsjö 

Gunilla Wathne  
Landvetter 

Marie Strid  
Mölnlycke

Ronny Sjöberg  
Härryda 

Bengt Andersson  
Hällingsjö 

Kent Samuelsson  
    Hindås 

Steinar Walsö-Kanstad 
Härryda 

Boris Leimar  
Mölnlycke

Peter Arvidsson  
Mölnlycke

Ing-Marie Rydén Höök 
Hindås 

Håkan Eriksson  
Mölnlycke

Roger Nordman  
Mölnlycke

Ulla-Karin Johansson 
Landvetter 

Jan Andersson  
Landvetter 

Kersti Lagergren  
Mölnlycke

Siw Hallbert 
Mölnlycke

Ida Rosengren
Mölnlycke 

Fredrik Mossmark 
Landvetter 

Leo Welter  
Mölnlycke

Anders Johansson  
Hindås 

Anita Anger  
Landvetter 

Kristina Andrén  
Mölnlycke

Wiwiann Niklasson 
Härryda

Sven Karlsson  
Rävlanda 

Monica Bengtsson 
Härryda 

Ersättare: Ingermar Lindblom, Bengt Johansson, Eva Karlsson, Hengemeh Mokthari Madjd, Weine Samuelsson, Anders Norlin, Karin Wickman

Moderaterna

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Sportpartiet

Kommunpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna Kristdemokraterna

Ersättare: Bengt Hellgren, Nathalie Löfgren, Reigna Strömstén, Inga-Lill Hellgren

Ersättare: Tony Wahl, Elin Germgård

Ersättare: Jan Gustafsson, Johan Wistrand 

Ersättare: Lars-Magnus Frisk, Erik Lagerström  Ersättare: Madeleine Söderlund, Inger Axelsson Ersättare: Cecilia Grebert Flatow, Henrik Thyselius

Ersättare: Mats Werner, Lena Fredriksson, Jonas Andersson, Ellen Svensson, Ulrika Öst

Ersättare: Bengt Johansson, Björn Mattsson Ersättare: Ahmad Ahmadi, Christian Schmitt  

Välfärdsnämnden ansvarar för  ärenden inom utbildning, socaltjänst samt  
kultur och fritid. Består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Protokoll finns att läsa 
på: harryda.se 
Ordförande: Maria Kornevik Jakobsson (C)
1:e vice ordförande: Hans Larsson (M)
2:e vice ordförande: Siw Hallbert (S)

• Kontakta en  
politiker, se:  
harryda.se/politiker 

• Besök kommundelsdialogen där  
du bor, se: harryda.se/dialog

• Besök ”Politiker på plats”, se tid  
och plats på: harryda.se/polplats

• Lämna ett medborgarförslag på:  
harryda.se/medborgarforslag

I Härryda kommun styr Alliansen (Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna)  
i samverkan med Sportpartiet. De har tillsammans  
26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal 
verksamhet. Består av 51 ledamöter och 30 ersättare. Fullmäktiges möten är 
offentliga – välkommen! Inspelning och protokoll finns att läsa på: harryda.se
Ordförande: Roger Nordman (M)
1:e vice ordförande: Gunnar Häggström (M)
2:e vice ordförande: Björn Magnusson (S)

Kommunstyrelsen ansvarar dels för ärenden inom samhällsbyggnadsområdet, dels för ärenden 
som inte ligger under någon annan nämnd t ex näringsliv, internationella frågor och krisledning. 
Består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Protokoll finns att läsa på: harryda.se
Ordförande: Per Vorberg (M)
1:e vice ordförande: David Dinsdale (L) 
2:e vice ordförande: Patrik Linde (S)
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Härryda kommuns ledning  
Kommunalråden är politiker på heltid och 
avlönas av kommunen. Övriga är fritidspolitiker 
och får arvode för de uppdrag de har.  

Per Vorberg
kommunalråd och 
ordförande i 
kommunstyrelsen 
(M) 

Patrik Linde 
kommunalråd och 

2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen 

(S) 

Maria Kornevik  
Jakobsson 
kommunalråd och 
ordförande i 
välfärdsnämnden 
(C)

Peter Lönn
kommundirektör  

och högsta ansvariga 
tjänsteman för 
förvaltningen  

med cirka 2 800  
medarbetare.

Revisorer

Framtidens välfärd  
och samhällsutveckling

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Valnämnd

Fullmäktiges beredningar:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse
- KS enligt kommunallagen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Nämnd för övriga frågor

Kommundirektör (en samlad förvaltning)

Miljö-  
och 

bygglovs-
nämnd

Överförmyndar -
nämnd

i samverkan med 
Kungsbacka, Mölndal 

och Partille

Välfärdsnämnd
utbildning, socialtjänst,  

kultur, fritid

Politisk organisation från 2019

Info ges ut av Härryda kommun en gång i månaden till hushåll och företag i kommunen. 
Ansvarig utgivare Karin Dahl, 031-724 61 63, information@harryda.se 
Härryda kommun, Råda torg, 435 80 Mölnlycke,  
031-724 61 00, harryda.se Layout Format
Tryck Sandstens. Svanenmärkt trycksak lic nr 341253

Kommer invånarna att märka av att vi har ett nytt 
kommunalråd, hur i så fall? 
– Kanske inte till en början, men förhoppningsvis efter ett tag. 
Skola och socialtjänst är till stor del lagbundna verksamheter 
och det ska vi följa och inte tulla på. Men jag tror att vi kan 
tolka lagarna bättre. Mycket är bra, men allt kan bli bättre.

Vad brinner du mest för?     
– De som följt mig vet att barnen är mitt största fokus. Ju 
yngre barn, desto mer resurser behöver vi tillsätta och jag 
är övertygad om att vi kan räkna hem de här satsningarna 
i ett längre perspektiv. Jag vill bygga ett samhälle där de 
ska kunna växa upp till stabila, trygga vuxna. 

Hur ser du på din nya roll?  
– Det känns både spännande och roligt, men det finns 
förstås stora utmaningar också. Att unga mår så dåligt 
att de väljer att ta sitt liv är en av dem. Att vi kan ta 
hand om våra nyanlända så att de kommer i arbete är  
en annan. 

– Mycket pekar på att vi går in i en lågkonjunktur och 
det innebär sämre skatteintäkter. Mitt uppdrag är att se 
till att vi kan behålla välfärden, för sämre tider ska inte 
påverka dem som behöver oss mest. 

Kort om  
Maria Kornevik  
Jakobsson
Har varit aktiv i 
Centerpartiet sedan 
slutet av 70-talet, 
både på kommun- 
och riksdagsnivå. 
Är utbildad 
psykoterapeut och 
är gift med Hans. Bor 
i Mölnlycke och i 
närheten bor även de 
fyra barnen och elva 
barnbarnen.
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Hejdå! 
Nästa Info-blad 

landar i din brevlåda  
7 februari. 

Vi säger välkommen till Maria Kornevik Jakobsson i sin nya roll 
som kommunalråd och ordförande i den nya välfärdsnämnden som 
hanterar ärenden inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid.

”Mycket är bra, 
men allt kan  

bli bättre”

Foto: Anna Sigvardsson


